
Dr. Nagy Frigyes
Szakmai életrajz

Tanulmányok, iskolai végzettség.

Dr. Nagy Frigyes 1939-ben született Magyaróváron. A helyi Kossuth Lajos
Gimnáziumban érettségizett. Ezzel párhuzamosan a Győri Zenekonzervatórium
tanulója volt kürt-zongora szakon. 1957-től agrármérnök hallgató a
Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián. Diplomáját 1961-ben vette át
jeles minősítéssel. 1964-ben orosz, angol és német nyelvből alapfokú
nyelvvizsgát tett.
1963-68 között levelező tagozaton elvégezte a Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetem Külkereskedelmi Szakát. Ennek keretében
szerezte meg angol nyelvből a felsőfokú, orosz nyelvből a középfokú
nyelvvizsgát.

Gyakorlati Szakmai munka

Pályafutását a Győrszentiváni Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben kezdte,
mint gyakornok illetve növénytermesztő agronómus. (1961-62)
1968-ban a Lajta Hansági Állami Gazdaságba került, ahol tíz évig különféle
szakmai beosztásokat látott el. Ezután tíz éven át igazgatóhelyettese, majd nyolc
éven át vezérigazgatója volt a gazdaságának. Közel harminc éves ottani
tevékenysége során a gazdaság sikeresen működött, jelentős fejlesztések
valósultak meg, a legkorszerűbb technológiák kerültek bevezetésre. Ez idő alatt
épültek a nagy szarvasmarha és sertéstelepek, vált általánossá a hibridizáció, a
mesterséges termékenyítés, a holstein-fries szarvasmarha állomány, a
szántóföldi zöldségtermesztés, a termelési rendszerek, melyek összességében
forradalmasították a mezőgazdaságot, és élhetővé tették a magyar vidéket.
Jelentős szerepet játszott a HUNZAG Kft. nevű magyar-újzélandi juhászati
vegyesvállalat, illeteve a Határ Kft. nevű magyar-líbiai-olasz vegyesvállalat
létrehozásában. A gazdaság több lábon állt, igen jelentős szociális hálót
működtetett. (Cselédlakás felszámolás, üzemegészségügyi szolgálat, stb..) A
rendszerváltás után ő vezényelte az állami gazdaság részvénytársasággá
alakítását, illetve a kárpótlási folyamatokat. A gazdaság privatizálásában nem
vett részt.
Dr. Nagy Frigyes állami gazdasági, közéleti tevékenysége és publikációi révén
nevet szerzett magának a szakmában. Tagja volt számos állami gazdasági
egyesületnek.
Később, 2004-ben átmenetileg, már nyugdíjasként, a Bábolna Rt elnök-
vezérigazgatójává nevezték ki.
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Korábban (1970-72) két évig dolgozott Tanzániában a Szövetkezeti és
Vidékfejlesztési Minisztériumban, illetve a Miniszterelnöki Hivatalban, mint
vidékfejlesztési és mezőgazdasági szakértő.
Tagja volt a Lajta Hanság Rt., az IKR Rt., és a Bábolna Rt. Igazgatótanácsának,
elnöke az ÁGKER Kft és a Kaiser-Food Kft Felügyelő Bizottságának, tagja volt
a Magyar Tejkísérleti Intézet Kft Felügyelő Bizottságának.
1989-ben megalapította a Lajta-Hanság díjat, melyet azóta is minden évben egy
arra érdemes hallgató kap meg.
A földkárpótlás-licitálások elől mentve, (beosztásának kockáztatásával) 300 ha
földet íratott a Kar kísérleti telepének nevére.

Oktatási tevékenység

Dr. Nagy Frigyes pályafutása során, gyakorlati munkája mellett mindvégig
szoros kapcsolatban állt a felsőoktatással. 1962-67 között visszakerült
Magyaróvárra az akkori Mezőgazdasági Főiskolára, ahol az igazgatói, majd a
rektori titkárságot vezette, illetve tanársegéd volt az Agrárgazdaságtan
Tanszéken, ahol részt vett a Mezőgazdasági Kereskedelemtan oktatásában.
1962-től, azaz 50 éve kisebb megszakításokkal, beosztásaiból adódóan vett részt
a Kari Tanács munkájában. (Az elmúlt nyolc évben mint az Óvári Gazdászok
Szövetségének elnöke)
1967-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Agrárgazdaságtani
Tanszékére nevezték ki adjunktusnak Vági Ferenc professzor mellé, ahol részt
vett a Mezőgazdasági Alapismeretek, illetve az Agrárgazdaságtani képzésben.
A Mezőgazdasági Statisztika meghívott előadójaként 1973-1996 között
Magyaróváron ő oktatta a tárgyat valamennyi tagozaton. 1973-ban címzetes
egyetemi docenssé, 1992-ben címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki. Jelentős
szerepet játszott az állami gazdaság tangazdasággá minősítésében, a gyakorlati
oktatás feltételeinek biztosításában. Az Állatorvostudományi Egyetem Tanácsa
1987-ben a szoros szakmai együttműködés elismeréseként emlékéremmel
tüntette ki. A kar gyakorlati oktatásának magasszintű biztosításáért 1995-ben
Nagyváthy díjban részesült. Évtizedek óta tagja Államvizsga, TDK és OTDK
Bizottságoknak, az elmúlt húsz évben doktori és habilitációs bizottságoknak.
Pályafutása során számos előadást tartott magyar és külföldi egyetemeken, így a
Bécsi, Prágai, Nyitrai, Kairói, Dar es Salaami, és az Ilinoisi Állami Egyetemen.
Többször képviselte előadóként Kelet-Európát a Medisoni Tejgazdasági
Világfórumon (Michigen Állam), illetve a Clevelandi Világkereskedelmi
Fórumon. A Világbank szervezésében több konferencián vett részt, (Kijev,
Varsó, Szófia). Számos EU workshopon szerepelt Ausztriában,
Lengyelországban, Hollandiában, Franciaországban, Finnországban.

Mint nyugalmazott miniszter 1998 őszén a Mosonmagyaróvári Kar Dékánjának
felkérésére létrehozta az EU Oktatási Központot, és azt regionális intézménnyé
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fejlesztette. Több tantárgy kidolgozásában és oktatásában vett részt (Általános
EU ismeretek, Az EU ágazati rendtartása, Az EU intézményei és döntési
mechanizmusa, Az EU költségvetése és pénzügyi rendszere, az EU
vidékfejlesztési és regionális politikája). Az itt tanult diákok sikeresen
illeszkedtek be EU beosztásokba. (Egyikük EU parlament képviselő is volt) 70
éves korát elérve megszűntette egyetemi munkaviszonyát, de továbbra is
fenntartja sokoldalú szakmai tevékenységét, és egyetemi kapcsolatait.
A régióban sorozatosan tartott előadásokat és vitaesteket EU témakörben, a
legkülönbözőbb fórumokon.
Nagyszámú tudományos diákköri dolgozat, illetve diplomadolgozat elkészítését
felügyelte mint konzulens a Karon, de más egyetemeken is.
Tagja volt a Bábolna Rt. Veszprémi Akadémiai Bizottsági Kuratóriumának.
350 kötetes EU könyvtárát, (ebből 50 db dedikált), a Karnak adományozta.

Miniszteri munka

1994-98 között Mosonmagyaróvár és körzete parlamenti képviselőjévé
választotta, ahol az Európai Integrációs Ügyek Bizottságának alelnöke lett.
Ebben a minőségében szerepet játszott a csatlakozási tárgyalások
előkészítésében, részt vett brüsszeli, stasbourgi, és számos európai fővárosban
zajló tárgyaláson, illetve az Európai Parlament vegyes-bizottsági és plenáris
ülésein.
1996-ban földművelésügyi miniszterré nevezték ki. Ezzel vele járt az Európai
Uniós Kormány-Kabinet tagság. Miniszteri munkájában jelentős eredménynek
minősül a Nemzeti Kerekasztal megszervezése, a Nemzeti Agrárprogram
kidolgozása. Számos fontos, általa elfogadtatott törvény közül kiemelkedik a
Közép-Kelet Európában első jogharmonizált agrártörvény (ma is érvényben
van), illetve a térségben úttörő szerepet játszó, a genetikailag módosított
szervezetekkel kapcsolatos törvény, vagy a magyar bortörvény. A beruházások
növelése mellett jelentős forgóalap feltöltést tett lehetővé a gazdaságok számára.
Mint miniszter előadásokat tartott különböző fórumokon, így Brüsszelben az EU
miniszteri tanácskozásain, a FAO római közgyűlésén, vagy a Bécsi Egyetem
jubileumi ünnepségén. A csatlakozási tárgyalások első fejezetét ő indította el
1998-ban. Az EU megismertetésére 15 füzetből álló sorozatot adatott ki, mely
alapműnek számított.

Tudományos munka, publikációk

Tudományos munkája elsősorban agrárgazdaságtani témákra irányult. 1962-
1994 között ezen témákból nagy számú írása jelent meg. Két könyv társszerzője
volt. 1967-ben a Gödöllői Egyetemen egyetemi doktori címet szerzett
agrárgazdasági témakörből Berend professzornál. (A szövetkezés és az
integráció szerepe a dán mezőgazdaságban) „ summa cum laude” eredménnyel.
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1994 után figyelme még inkább az európai integráció irányába fordult. Újabb
publikációi is ebben a tárgykörben jelentek meg. Négy tankönyvet adott ki az
EU agrár- illetve élelmiszer gazdaságáról. PhD dolgozatát az EU
élelmiszerszabályozásáról írta, különös tekintettel az állattenyésztés termékeire,
melyet szintén „summa cum laude” minősítéssel védett meg. Angol nyelvű
habilitációs előadását a Debreceni Egyetemen tartotta „Food regulation in the
EU with special aspects of animal products”. Napjainkban is rendszeresen
publikál, lektorál.
Több PhD hallgatója doktorált sikeresen.
1974-88 között tagja volt az „Állami gazdaságok” c. szakmai folyóirat, 1988 óta
pedig tagaja az „Acta Economica Ovariensis”, 2004 óta az Acta Agronomica
(Martonvásár) és az Agricultural Studies (Debrecen) szerkesztőbizottságának.
2005 óta a Kormány igazságügyi szakértője.
Tagja az Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti és Faluszociológiai
Bizottsága elnökségének, és az MTA Agrárgazdasági Bizottságának.

Társadalmi kapcsolatok

1998-2002 között tagja volt a Megyei Önkormányzat EU Integrációs
Szakbizottságának. Alapító tagja a Mosonmagyaróvári Széchenyi Körnek, a
Városvédő Egyesületnek.
Alapító tagja volt a Magyaróvári Mezőgazdasági Szakember Klubnak, 1957-ben
részt vett az Óvári Gazdász táncegyüttes megalakításában. 2004-től 2013-ig volt
az Óvári Gazdászok Szövetségének elnöke. A bécsi gazdászszövetség
rendezvényein számos esetben szólalt fel.
Tagja az Eötvös Alapítvány, illetve a Fejes Alapítvány kuratóriumának.
Tagja volt a Magyar Külügyi Társaságnak, a Veszprémi Akadémiai
Bizottságnak és 1967 óta a Magyar Közgazdasági Társaságnak.
Szülővárosa „Pro Urbe” kitüntetettje (1999). 2008-ban FAO ezüstérmet kapott.
2009-ben a Köztársasági Érdemérem Középkeresztjével tüntették ki. 2011-ben
átvette aranydiplomáját. 2012-ben a Kar tiszteletbeli doktorává (Doctor honoris
causa) avatták. A város aktív közéleti személyisége.

Dr. Nagy Frigyes születése óta él Mosonmagyaróváron, a Károly u. 11. szám
alatt. Felesége Horváth Magdolna nyugdíjas tanító. Lányuk Nagy Zsuzsa
hegedűművész, a Győri Filharmonikusok koncertmestere, vejük Dr. Vass
Gellért ügyvéd. Unokáik Dóra és Eszter tanulók.

Dr. Nagy Frigyes munkája mellett aktív amatőr zenész, negyven évig játszott
különböző tánczenekarokban. Jelenleg is gyakran lép fel szólistaként vagy
zongorakísérőként különféle hangversenyeken, elismert vadászkürtös.


